
• Kyrkpressen erbjuder församlingarna och deras 
valnämnder ett komplett kungörelsepaket inför 
höstens församlingsval den 9 november. Paketet 
fyller alla kyrkolagens krav på kungörelserna. 
Paketet utnyttjades av många församlingar i stiftet 
vid valet för fyra år sedan. 

• Kungörelsepaketet omfattar en valbilaga och tre 
kungörelser i Kyrkpressen. Kungörelsen består av 
en gemensam, allmängiltig del och en uppgiftsdel för varje enskild församling. Församlingarna 
betalar endast för sina separata uppgifter. Annonspriset är 1 euro per spaltmillimeter, normalpris 
1:65 (moms 24 % tillkommer).

• Det går givetvis också att publicera enskilda kungörelser i tidningen till samma rabatterade pris.

Kungörelserna och valbilagan utkommer enligt följande:
Nr 32 (utkommer 7.8) Kungörelse 1 om val och valmansföreningar. Deadline ons 30.7!

Nr 34 (utkommer 21.8) Kungörelse 2 om vallängder. Deadline ons 13.8!

Nr 42 (utkommer 16.10) Valbilaga med sammanställning av kandidatlistorna och kungörelse 3 
    om förhandsröstning och hemmaröstning. Deadline tis 7.10!

Nr 44 (utkommer 30.10) Kungörelse 4 om själva valet. Deadline tis 21.10!

Kyrkpressen publicerar givetvis namnen på alla invalda i de tidningar som utkommer veckorna 
efter valet.

Församlingarna kan dessutom be om offert på en egen valbilaga på fyra eller åtta sidor och 
presentera sina kandidater, lämpligen då de officiella kandidatlistorna kungörs vecka 42.  
OBS! Valbilagor bör bokas senast tre veckor före utgivning.

Med vänlig hälsning,
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Ansvarig chefredaktör
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• Den gemensamma kungörelsen om valet och bildandet 
av valmansföreningar
Därtill kungörs separat för varje församling:
1.Antalet medlemmar som ska väljas in i kyrkofullmäk-
tige eller gemensamma kyrkofullmäktige, antalet med-
lemmar som ska väljas till församlingsrådet (ifall sådant 
val förrättas).
2. Var valmansföreningens handlingar ska inlämnas och 
var blanketter kan avhämtas.
3. Telefonnummer på vilket upplysningar kan fås.
4. Kungörelsen signeras av valnämndens ordförande.

• Den gemensamma kungörelsen om vallängderna,  
var och när de kan granskas
Därtill kungörs separat för varje församling:
1. Var vallängden är framlagd och vart yrkanden kan läm-
nas samt ev. extra öppettider.
2. Telefonnummer på vilket upplysningar kan fås.
3.Kungörelsen signeras av valnämndens ordförande.

• I valbilagan finns den gemensamma kungörelsen om 
förhandsröstning, hemmaröstning, kandidatlistor i för-
samlingsvalet samt eventuellt sämjoval
Därtill kungörs separat för varje församling:
1. Sammanställning av kandidatlistorna för valet.
2. Plats och tid för förhandsröstningen.
3. Var den lokala kandidatlistan finns kungjord.
4. Telefonnummer för beställning av hemmaröstning.
5. Signering av hela kungörelsen.

• Kyrkpressens kungörelse om församlingsvalet
Därtill kungörs separat för varje församling:
1. Plats och tid för röstningen.
2. Signering av hela kungörelsen.

BILAGA: Kungörelsepaketets innehåll

Så här såg våra kungörelsesidor ut år 2010.


